
لل عععع لج عن لل فل لل دلي قق لل مسععت عح،ة، فيععه وليععس الشععرع قمعع ن فليععس وإ عل لصعع م
عصلالح ههموم،ة والم عف،ة كلانت إذا فيه الممو قل عخلا عفاهععلا أن لدبد للشرع هم هل قسععد يخ عفلا عم

طيب. كثيرة،
قد قم ن لن الكريم،ة الي،ة فموائ ع،ة أ عل لم ن والسل م الصلة عليه النبي رسلا عض عت قم ن ت

هث عزاء حي عج عري ن: هملا ال لم عشلارة عأ عب عذار، ال قلن عبشععلارة وا عذار أطععلاع لمعع ن ال والنعع
عل ف لم ن ءء خلا عع،ة تلك كلانت سموا لم،ة الطلا وكععذلك اليشععيلاء، دبعععض فععي أو علا

المخلالف،ة. في نقمول
قم ن قد و لن الكريم،ة الي،ة فموائ عل أ لملا النلاس مآ لملا جن،ة إلى إ وليععس نععلار إلععى وإ
ع،ة لم ءر عث عث،ة دا قل لن ثلا عة عقل عر عشلا عب لن،ة ال عج ءر هنلاك وليس دبلالنلار والنذار دبلال عث،ة عدا قل هل ثلا قص ي

إلياهلا. النلاس
قمعع ن الصععلة عليععه الرسععمول طلاععع،ة فععي الععترغيب الكريمع،ة اليعع،ة فموائععد و

قله:  في والسل م رر ا((قمو رر ا  بشي قموي ف)) ونذي قته م ن  والتخ عف قله: مخععلال قلقععمو
رر ا(( رر ا  بشي  )) ونذي

قم ن ه ف الكريم،ة الي،ة فموائد و لط قد ه تعععلالى اللععه هل قل دبعبععلا هسععل دبإرسععلا إلععى الر
قع للعع ق جميعع عخ ممممإ ة مم ن  وإن(( ال مل أأ ليعع ن  وقععد)) نممذير فيهمما خل إ هه دب اللعع

للعممالمي ن رحمممإ ة إل أرسلناك  وما((قموله:  في ذلك وتعلالى سبحلانه
لل  يعني)) عم إ هل وليس العلالمي ن دبك قلنرح هسه الرسمو لحمعع،ة، همو نف لنععه الر ولك

قسل عم الخل ق لرحم،ة هأر عح لر قته. الخل ق الله لي دبرسلال
قم ن لضلا الكريم،ة الي،ة فموائد و علن أي لط عدر الحتجلاج هدب ق،ة علععى دبلالقعع اللععه عمعصععي

قله:  هج كلان  ولمو)) نذير فيها خل إل أمإ ة م ن  وإن((لقمو عجلا عدر الحت عقعع دبلال
لتلا كلان لمو والمخلالفلات المعلاصي على قفععع لععم ثلادب عت قل ير عسععلا لن الرسععل؛ دبإر عل

قل يرتفع ل القدر علاهم فلالرسل الرسل، دبإرسلا ل،ة تعلالى الله أرس للحجعع،ة إقلام
لل ق على ل،ة الخ لضلا، دباهم ورحم قلاهذا. قلاهذا أي و
قم ن هن الكريم،ة الي،ة فموائد و لن دبيلا عع ليععس وسلم عليه الله صلى النبي أ دببععد
عر حتى الرسل قم ن عك لن قمعع ن دبرسععلال،ة الرجععل هععذا جلاء ويقلال: كي ف رسلالته هت

هد)) نممذير فيهمما خل إل أمإ ة م ن  وإن(( اللععه عنععد عاه قععموله لاهععذا  ويشعع
.))  الرسل م ن بدعا كنت ما  قل((تعلالى: 

هصمور الكريم،ة الي،ة فموائد وم ن هب مععلا معرف،ة ع ن العقمول هق قجعع قه ي تعععلالى؛ للعع
لناهلا للت لمو ل عق عجت ملا دبذلك است الرسل. إرسلال إلى احتلا

هن أيضلا ومناهلا لموا الععذي ن البععدع أهععل قمعع ن المتكلمععمون إليععه ذهععب ملا هدبطل عنعع دب
عتاهم قضيه ملا على عقيد عته العقل اقتضى وقلالموا: ملا العقل يقت عنلا ه لله إثبلا لت أثب

ءء لرا كلان سموا عكر، لم أ م والسن،ة الكتلاب في مذكمو لذ عب العقععل نفلا ه وملا هي وجعع
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هيه علينلا عر وإن نف قك لل لععم ومععلا والسععن،ة، الكتلاب في هذ هد نفيععه علععى العقععل يعع
قته لننلا وإثبلا لق ف فإ عمو عت هرهم فيه عن العقععل دللعع،ة قمعع ن دبععد ل لنه قلالموا: ننفيه وأكث

قته، على لل لم فإذا إثبلا هد عب إثبلاته على ي هيه وج عد م نف لل الععدليل، وجعمود لععع يعلا ي
الفلائدة؟ هذ ه في.. المنلان!  عبد

....: الطلالب
نفيه؟ ول إثبلاته يقتضي ل وملا : وإثبلاته،الشيخ

... فيه : يتموقفمونالطلالب
عخذ طيب قله:  قم ن هتخؤ هه)) نذير فيها خل إل أمإ ة م ن  وإن((قمو لج ذلك  وو

لنه هقمول كلانت لمو أ هع قجع هي ال لر عج ملا الم قتي عسلال إلى اح هسل إر رر  ال
أبكوك  وإن((تعلالى:  الله قلال ثم ذذ هل  أي)) أيذك له للععمواو تفسععير هععذا مكعع،ة أ

قله:  في  يعنععي)) قبلهممم ممم ن  الممذي ن كممذب فقد يذكذبكوك  وإن((قمو
لدع فليس قب لذدبك أن دب همك؛ يك لن قمو قلاهم قم ن الذي ن ل هدبموا قب لذ كقععموله الرسععل كعع

دد((تعلالى:  قق قل قو دت   قب ذذ لل أك أس د ن أر قك مم مل دب أرو ا قق قب قصمم قلمم ى قف أبكو ا قممما قع ذذ أكمم

أذو ا أأو لرا المر ليس  يعني]34[النعلا م:)) قو قص عت لق قذيب أنه على هم لك لت فقععط ال
لي،ة تكذيب دبل قذ عأ لي،ة دبلالقمول و قذ هم دبل دبلالفعل وأ عظ لتل ذلك م ن أع لرا فإن الق كععثي

لم ن عسل قم هلععموهم، الرسععل إلياهم الله أر  أي)) يذكممذبكوك  وإن((يقععمول:  قت
هل رصاهم " لملاذا مك،ة أه لنه الصحيح مك،ة؟ دبأهل نخ لصععلا ليس أ مكعع،ة دبأهععل خلا
عدبه الرسمول وغيرهم مك،ة أهل دبل لذدبه مك،ة أهل كذ وغيرهم الطلائ ف أهل وك
مذب فقممد يذكذبكوك  إن(( العمععمو م فلالصمواب المشركي ن، قم ن  الممذي ن كمم
قردبمونه؟  (الذي ن) وش)) قبلهم م ن لع هت

: فلاعل.الطلب،ة
هعمول؟ أي ن و : فلاعل،الشيخ لذب أي: فقد محذوف المف قبلاهععم قمعع ن الذي ن ك

علاهم، ألهم  جاءتهم((قلال:  رس  و الذكتمماب[كذ ا] و الزبر بالبينات رس
هلاهم جلاءتاهم كفروا ذلك  ومع))  المنير للمصععلاحب،ة هععذ ه البععلاء دبلالبينلات رس
قمل عت لموا للتعدي،ة أناهلا ويح عت يي ن التي دبلالبين،ة يعني: أ عب عقاهم، هت هل صد المخؤلعع ف: وقمو

عر تعععبير همو هذا المعجزات ل ن المتععأخري ن معع ن كععثي يقععلال أن الصععمواب ولكعع
لن دبلاليلات قت محععذوف لمموصععموف صععف،ة (البينععلات) هععذ ه وأ هر ه: دبلاليععلا تقععدي
قت هت الظلاهرة، أي البينلا قمعع ن ومعنمويعع،ة، حسبي،ة الرسل دباهلا جلاء التي واليلا ف
واليععد العصععلا قمعع ن والسععل م الصلة عليه مموسى دبه جلاء ملا الحسي،ة اليلات
قم ن ذلك، وغير عيسععى وكععذلك التععموراة، قمعع ن دبععه جععلاء مععلا المعني،ة اليلات و

هرهملا رل الرسل قم ن وغي قت لم رسمول ك عن،ة، إل يأ يي عب عت وقد قدب عليه النبي ع ن ثب
لنه والسل م الصلة عله رسمول م ن ملا أ ه ن مععلا اليلات قم ن آتلا ه إل الله أرس قم يععخؤ
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عشر، مثله على عب لجعع،ة قمعع ن ول الحكمعع،ة قم ن ليس لنه كذلك؛ كلان وإنملا ال هح ال
لحم،ة قم ن ول لر عسل أن ال لر ءل هي هح الخل ق إلى رسمو قبي عء يست لععه المخععلالفي ن دمععلا

علاهم عئاهم وأمموا عن،ة، دبدون ونسلا يي قر ض لمو حتى عدب لن هف لدا أ عدبه أح لذ قت لععم وهععمو كعع يعأ
يين،ة هب لكلان دبب يذ لرا؛ المك هذو لن مع قعي على البين،ة ل يد الله حكم،ة قم ن فكلان الم

قته قته وإقلام،ة ورحم لج ععل أن ح عاهد آيلات الرسل مع يج هءوا مععلا دبصععدق تشعع جععلا
لن اللععه رحماهم العلم أهل ذكر وقد دبه، عءت الععتي اليععلات أ الرسععل دباهععلا جععلا

ليملا هت ولس هن الحسععي،ة اليلا ل،ة تكععمو عب قسعع قرهم فععي كععلان لمععلا منلا قز أو عصعع لدبععر
قرهم، في الممور لل لذلك وضردبموا عص لن مث والسععل م الصلة عليه مموسى دبأ

عء لنه واليد؛ دبلالعصلا جلا قر ه في ودبرز عصر ه في ايشتاهر ل ه،ة عص عع لحر صععنلا يسعع ال
عء عق دبأمر فجلا هء ملا فمو قجي عحرة، دبه ت لس ههمون إنملا السحرة ال يمو عم هلمون هي يي عخ هي وهمو و
لموا دبلالحقيق،ة، جلاء عق هل همو فإذا وعصياهم حبلالاهم وأل لي عخ أناهلا سحرهم قم ن إليه هي

ععى، لس هل ت لي عخ لنه إليه هي عصععلا ه ألقععى هععمو دبحقيقعع،ة ليس ولك ل،ة فصععلارت ع عقعع ققي ح
قلي،ة هكمون، ملا تلق ف فعل قف فعي أتعى والسععل م الصععلة عليععه قلالموا: وعيسعى يأ
عت لت وقعع لقعع عر ه،ة فيععه ت عع عر فجععلاء الطععب صععنلا هز دبععأم عجعع ول الطبععلاء عنععه يع

هعمونه قء جلاء يستطي عمه دبإدبرا عر ص الك قء والدب ق ق المموتى وإحيلا معع ن صععمورة وخلعع
لرا يتكمون فتطير فياهلا عينفخ الطي ن ليععلا طيعع ل الطععب، عنععه يعجععز وهععذا حقيق
يي يمك ن هن طبيب ل عمه يكمو ءل أملا هقمو م فيقمول: قم ميت رج لدا، في يمكعع ن ل أدب

يي قدبر إلى يأتي طبيب ل لج القععبر علععى ويقعع ف المقععلا هر فيخععرج، ويقععمول: اخعع
بممإذني  المممكوت ى تخرج  وإذ((تعلالى:  الله قلال كملا ذلك يفعل وعيسى

هجاهم)) قر قناهم، قم ن  تخ قف أن غيععر ه أو الطبععلاء قمعع ن إنسععلان لن يمكعع ن ول مدا
ع ق هل لدا، فيطير فيه فينفخ الطير م ن يخ عمه أدب قك ن ل والدبر ص الك عد يم أن لحعع
عئه قر هه ملا دبمثل أصلادبه الذي المر ض قم ن يب هئ قر لب والسععل م الصلة عليه عيسى هي
عتى عسح العلاهلات دبذوي إليه هيخؤ عرأ عليه دبيد ه ويم هزول ويب لن يعع الععبر ص هععذا دبععأ
عل قد الذي للد م قج عر ه أو ال رر أكث قم عد ه هي هد ه تتعدى فل عليه ي لنلا ي عد إل مكلا على علا

قته قطيع ل هذا نعم، طبيع عت لس ءد ي عغ ماهملا الطبلاء قم ن أح لب في دبل قط قصععل أن ال ي
ع م إلععى أتععى وسععلم عليه الله صلى قلالموا: ومحمد الحلال، هذا إلى قععد قععمو

هغموا عل عتاهلا البلغ،ة في دب ع م فجلاء هذرو عته يستطيعمون ل دبكل عبععلارا لدا هم كل م وهععمو أدبعع
لداهم الله، قة في تعلالى الله وتح لد هتموا أن آيععلات ع عرة يععأ هسععمو قر أو مثلععه دب لشعع دبع
عر عمو لن الماهععم يستطيعموا، فلم مثله دبحديث أو مثله هس دبعه جععلاءت معلا جميععع أ

ءت الرسل دبينلات. آيلا
ق ف))  و الزبر((يقمول:  هح هص هدبر إدبراهيم  قلال: ك رز هدبمور جمع " ال هر ملا وهمو عز عدب لز هي
عثر لخؤ هي لن ولمو الكتلاب، يعني و هدبمور المخؤل ف أ لليعع،ة؛ أنسب لكلان داوود قلال: كز
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عر ملا إدبراهيم صح ف لن ءر أناهلا الله ذك هدب عكر لك ن ز زبكور ا د اوود  وآتينا(( عذ
(( .

مب((  المنيععر الكتععلاب " نعععم، والنجيععل التععموراة )) هععمو  المنيممر و الذكتمما
لنه الصمواب رل دبل والنجيل التموراة ليس أ هر الرسمول دبه الله دبعث كتلاب هك قني ي
قته الطري ق لم عمل ل لش عي لتموراة ف قجيععل ال هح ف والزدبععمور والن هصعع وغيععر إدبراهيععم و

عله رسمول قم ن ملا ذلك دد(( كتععلاب معععه إل اللععه أرسعع قق قل قنا   دل قسمم در أ
قنا ق قل أسمم أر

مت قنا ذي قب دل قنمما مبا دل قز دن قأ أم قو أهمم قع قب قم قتمما مذك دل قن  ا قز ا مميمم دل ] وقععلال25[الحديععد:)) قو ا
قن((تعلالى:  قكا أس   منا رإ ة  ال مم رة أأ قد محم قث قو ا قعم قب أه قف ملم ق ن  ال ذييم مب من ق ن  ال مري ذشم قب أم

ق ن مري مذ أمن قل قو قز قأن أم قو أه قع قب قم قتا مذك دل نقععمول: أن يمكعع ن ] فل213[البقرة:))  ا
لن لحلا إ لدا، كتلاب دبدون أرسل السل م عليه نمو لد أدب قسل أنه لدب لر أ

ل لك ن دبكتلاب ه
عل كمونه قم ن يلز م قسعع لر عكر أن دبععه أ لذ  و الذكتاب((قععلال:  الكتععلاب، هععذا لنععلا هيعع

قبر  يقمول)) و المنير عط ف حرف المواو " هذ ه صبروا كملا المخؤل ف: " فلاص
رزدبر عدة البينلات على معطموف وال لمعلا قلنعلا معلا مثعل الجعر، حعرف دبإعلا لناهعلا إ أ

لناهلا أو اليشيلاء هذا مصطحبي ن يعني: جلاءوا للمصلاحب،ة تقععمول: كملا للتعدي،ة أ
هت هت دبدرهم أتي عب أتيععت دبطعععلا م أتي يقععمول: طيععب ذلععك، أيشععبه ومععلا دبشععرا

هروا كملا فلاصبر عر " وهل صب عب عر نعم الرسمول؟ ص لرا صب هر ه ل صب قب أولمو إل يص
 العز م

أت  ثم((تعععلالى:  اللععه قععلال  قباهم)) كفمرو ا  المذي ن أخمذ قذي عبععلاء  دبتكعع " ال
هت المخؤل ف كل م في للسببي،ة لذ عأخ عذهم؟ كفععروا) لمععلاذا الذي ن ( للعقععلاب أخعع

ه م عقاهم، نموح فقمو عفاهم همود وقمو م أغر عفعع،ة صععلالح وقععمو م كععذا؟ دبلالريح أتل لج لر دبلال
علاهلا، قراهععم علالي جعل لموط وقمو م والصيح،ة، رل سععلاف عذهم المكععذدبي ن كعع أخعع

مذكير كان  فذكيفقلال: (( ولاهذا  الله قري )) أي قن عكععلا هقمودبعع،ة علياهععم إن هع دبلال
ءع همو أي والهلك قق ععه وا قق لن " يعني ممو لقرير هنلا الستفاهلا م أ فكلان يعني للت

قري قكي قري أي ن عكلا لن لعلا كلان دبلالعقمودب،ة علياهم إ قق ععه، وا قق للت لمو ولاهذا ممو قئ كي ف هس
هر كلان هقمول: كععلان أن الجمواب لاهم؟ الله إنكلا لدا ن لعععلا وكععلان يشععدي قق ععه وا مععموق
ء ق فاهمو قدب عطلا لكم،ة هم قح لملا لل ءب وهمو تملا عقلا ءد قع ق ق لم يشدي لب لدا مناهم هي  أح
قئععد هععذ ه الكريمعع،ة اليعع،ة فععي لن مناهععلا فموا الصععلة عليععه الرسععمول عتكععذيب أ

عع ليس والسل م لد قب قت فقد البشر قم ن دب عدب لذ علععه المععم كعع أبكوك  وإن(( قب ذذ أيذكمم
مذب فقد .)) قبلهم م ن  الذي ن ك
ه،ة ومناهلا عي قر وسععلم عليععه الله صلى دبلالرسمول تعلالى الله عنلا لك قذ يليه مععلا دبعع عسعع هي

هن يمو عاه هي لمر عليه و لل ال ليب، ل؟، و لكر ط قذ عب،ة و قصي قثلعع،ة المـ قضععي المملا عت لق ع،ة ت عي قل عتسعع
ع ن النسلان عت لمو ولاهذا عليه، المر وتاهموي أنععت وقلت: واللععه مريض إلى جئ

4



هضك طيب اليمو م هن ومر ق ض قم ن أهمو علن فلن، مر عب هف عر ض أصي كععذا فيععه دبمع
للى عس لل وكذا. يت لك، دبل ل؟ و عب لععمو وكذلك عيش قصععي قد ث هأ لن دبحععلا فلن وقلععت: إ

عب قصي للى، أعظم دبحلاد ث أ لذا يتس قله تعلالى الله عنلاي،ة ففيه إ الله صلى دبرسمو
هكر حيث وسلم عليه هن ملا له يذ يمو عاه يليه. المصلائب عليه هي عس وي
قم ن قدبي ن إنذار الي،ة فموائد و يذ عك قل الم هسمو عر لن وسععلم عليععه اللععه صععلى الله قل عقل

عر الله عك هتاهم وكلان قبلاهم قم ن الذي ن علاقب،ة كلان كي ف عذ عر علاقب لدملا والاهلك، العع
عر وقععد هه أيشععلا دم((قععموله:  فععي هععذا إلععى اللعع قل قف قأ أرو ا   مسممي مض مفممي قي در ل

ق  ا
أرو ا أظ قين قف قف دي قن قك أإ ة قكا قب مق ق ن قعا مذي مل د ن  ا دم مممم مهمم مل دب قر قق مممم أه قد ملمم دم  ال مهمم دي قل قع

ق ن مري مف قذكا دل مل قها قو أل قثا دم رنموا ل ] يعني10[محمد:)) قأ هظ لن ت قحعع ق الذي الدملار أ عل

قدبي ن يذ رنموا ل السلادبقي ن في المك هظ لنه ت ص ص أ هتم إذا دبععل دباهم خلا لدب لذ عدبكم كعع مععلا أصععلا
عدباهم. أصلا

لن الكريم،ة الي،ة فموائد وم ن عه أ قك لم وجل عز الل هر هسل يت عمل الر ههم دبل عه آتععلا
ه ن ملا البينلات قم ن قم لخؤ قلععه علععى هيعع عشععر؛ مث قله:  الب رسمملهم  جاءتهم((لقععمو

)).بالبينات
لضلا ومناهلا ه م أي ق،ة تملا عم لك قته وجل عز الله ح ق،ة ورحم عم قتععه وإقلا لج عخععذ دبمععلاذا؟ هح لخؤ هت

لنععه)) بالبينمات رسمملهم  جاءتهم((قععموله:  قم ن عطععى إنمععلا  ل لع قء أ هععخؤل
هسل عنلات الر يي عب ق م ال عملا عت ق،ة قل عم عقلا لج،ة إ والحكم،ة. والرحم،ة الح

قم ن لن الكريم،ة الي،ة فموائد و قم قم ن أ عظ عءت ملا البينلات أع هسععل دبععه جلا رر قمعع ن ال
لشرائع لتاهلا التي ال عن لم هتععب، تض هك هه ال هص ذلععك وجعع قصععي لناهععلا مععع علياهععلا التن قمعع ن أ
لضلا انتبه، البينلات، ءص همو أي هه أعيد تنصي عع الزبربممو البيناتب((  العلامععل م

لناهلا نعم. مستقل،ة )) فكأ
لن الي،ة فموائد وم ن هتععب الكريم،ة: أ ء،ة السععملاوي،ة الك عن يم عضعع رنععمور، مت لن لل كععل وأ
عذ عم ن عذ فقد دباهلا أخ عخعع هنععمور أ قله:  الظلمععلات؛ فععي دبععه يمشععي دب   الزبر((لقععمو

.)) المنير و الذكتاب
لن ومناهلا عرد أ لف قريد إذا الم لنععس دبه هأ قج عر ال لمععلا عصععلا لن علا عتععلاب ل قك عله: دبلال هععذا قععمو
عرد، لف هتب هل ولك ن هم هك عءت التي ال ءب واحدة؟ الرسل جلا عتععلا دبععل ل، واحععد؟ قك

ءب هي هت عسب كثيرة ك الرسل. دبح
قر  ألم(( من ت قل  الله أ قز مسماء مم ن أن رء  ال قر ه، )) إلى ما لن فيملا آخ عب ق: أ س

عل الله عء السملاء قم ن أنز عنلا ملا لج للتقريععر هنععلا والستفاهلا م آخر ه، إلى دبه فأخر
هف عأتى إذا فيملا الغلالب همو وهذا عتت إذا أو النفي حر همزة دبعد النفي أداة أ

عن أن السععتفاهلا م قرك لممك نشممرح  ألممم((مثععل:  للتقريععر يكععمو )) صممد
مدر ذلمك  أليس(( ققمما أه  أليممس(( ))  الممكوت ى يحيمي أن علمم ى ب  اللمم
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فف هة أتت فإذا ذلك،  وأمثلال)) عبده بذكا السععتفاهلا م همععزة دبعععد النفي أدا
قلب قرير، الستفاهلا م يكمون أن فلالغلا قفت)) تر  ألم((وقموله:  للتق قذ هح اللعع ف  
قز م؛ عجلا لن لل قز م الل م ل لعل تج عز م المعتل والف لج وقعموله: العل،ة، حرف دبحذف هي

مم ن(( لد  الجبال  و قد هر وخبر  مبتدأ)) أج هله وهمو مقد م، فياهلا والخب قمعع ن قععمو )
لف((وقموله:  الجبلال)، لد((لع(جدد) وقععموله:   صف،ة)) ألكو انها  مختل أسممكو  

لنه)) ءد أي والتععأخير التقععديم علععى  قيل: أ هسععمو قدبيععب و عرا لنععه وقيععل عغ علععى أ
لن الصل ققع (سمود) تقع وأ علاهلا مملا التموكيد ممو لن قب قدبيععب ل لر قغ الشععديد هععمو ال

لؤيعع،ة المخؤل ف: " تعلم )) قلال تر ألمقموله: ((  السمواد، هر ليعع،ة، هنععلا " فلال قم لل قع
لت عق يل هع لن) ومعلا العمل ع ن و لت دبع(أ علع لن عليعه دخ لن) ومعلا فعإ لت (أ علع عليعه دخ

يل ق عع عمععل، ععع ن القلموب أفعلال هت قري،ة هنععلا الرؤيعع،ة تكععمون أن ويحتمععل الع عصعع عدب
هظر يعني: ألم لن قصر عت لب هت لن و قكر ملا ل عرى هذ عرى كلان وملا دبلالعي ن هي فععإنه دبععلالعي ن هي

عراد أن يجموز لي،ة جعلنلاهلا إذا لك ن دبلالعي ن، الرؤي،ة دبه هي قم لل لم؛ ذلك كلان قع لن أععع
هعه ولك ن دبعينك ترا ه ل قد المر هذا قر أخرى دبلد في تسم قدك، غي وقموله: دبل
من(( هلمو هنلا دبلالسملاء  المراد)) ماء  المساء م ن أنزل  الله  أ هع والمععراد ال

عطر، دبلالملاء هد وليس الم عملاوي،ة الجععرا م دبلالسععملاء المرا لن المعروفعع،ة؛ السعع
قزل إنملا الملاء عل والسحلاب السحلاب، قم ن ين لنه علا والر ض، السععملاء دبي ن ولك

دجنا((وقموله:  ءت  قلال: " فيه)) به  فأخر ليبعع،ة ععع ن التفلا عغ عزل ال معع ن " ( أنعع
لء السملاء ع ق على الكل م كلان ) لمو دبه فأخرجنلا ملا عج واحد نس عر دبععه لقلال: فأخ
قمير عر لكنه الغيب،ة، دبض دبعه) (فأخرجنعلا التكلعم إلى الغيب،ة ع ن التفلات فيه صلا

قئدة فيه واللتفلات قئععد، دبل فلا قد ه جميععع فععي مشععترك،ة فلائععدة فيععه فموا قر مععموا
قعه قضعع عطب؛ تنععبيه وهععي ومموا ع ق علععى كععلان إذا الكل م لن المخععلا واحععد نسعع

لر عم ءء هنلاك يك ن ولم معه النسلان است قجب يشي قبععه أن هيمو عت لطعع ن، ين عف فععإذا ويت
ع ف عل عت عب،ة قم ن السيلاق اخ رلم إلى غي عك عطععلاب إلععى أو ت لن ذلععك أيشععبه معلا أو قخ فععإ

لنه يعني ينتبه النسلان لملا يكمون كأ عل رير على عع قبه السلموب تغ عت لن عطب، قلي المخععلا
هة قفيعد (نلا) هذ ه   فإن)) به  فأخرجنا((قموله:  هنلا الثلاني،ة الفلائد التعظيعم هت

لن عراج ل لخ عزال قم ن أعظم ال ق،ة دبلالنسب،ة الن عم لع لنه علينلا قللن عل لععمو فإ عز المطععر نعع
قج ولم هر قفد لم النبلات يخ عت لس الصععحيح الحععديث فععي جععلاء كمععلا المطععر قم ن عن

قنإ ة ( ليسممتمسععلم:  روا ه الععذي مسمم أرو ا أل  ال قطمم دم منممما أت قنإ ة إ مسمم أن  ال
أرو ا قط دم أت فل ت مب دن أض أت رئا  الر لملا) شي عل ه م كلان  ف قج تعععلالى اللععه إنعلا دبععإخرا

عظم النبلات عر أع هت صلا رلععم إلععى اللتفععلا عك عت قم أولععى ال عظعع قع لنعع،ة قل قم قععلال: فيععه، ال
فت به  فأخرجنا(( بممه  أخرجنا((قلال:  وهنلا ))، ألكو انها مختلف ثمر ا

أخععرى: آيعع،ة فععي قععلاله وقععد نبععلات دبععه يقععل: أخرجنععلا  ولععم)) ثمممر ات
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قنا(( دج قر دخ قأ قف مه   قت مب قبا ذل قن فء أك دي قنا قش دج قر دخ قأ أه قف دنمم رر ا مم مضمم أج قخ مر دخمم أه أن دنمم مم
ببا ربا قح مك قر ا قت قمعع ن المقصمود لن قلال: (ثمرات)؛ هنلا ] لك ن99[النعلا م:))   أم
ع ن الثمرة همو الخلارج هذا لي وهععي المقصعمودة الغلايعع،ة وتععلالى سبحلانه الله فب

عرات. عم لث ال
رفا((قلال:  قرهععلا وأصفر وأحمر  كأخضر)) ألكو انها  مختل رل " وهععذا وغي هد يعع
لدرة على ء ف الثمععرات هذ ه الله هق هناهععلا، مختلعع قمععل ألععموان وكلمعع،ة ألموا أن يحت

للععمون وهععمو المخؤلعع ف ذكر ه ملا المراد يكمون قلعع ف ال عت لخ لفرة للحمععرة الم والصعع
لضرة هخ لن ويحتمل ذلك أيشبه وملا وال لن الصنلاف دبلاللموان المراد أ اللموان فإ

عل ق لط فععي الليل صلة في الله رحمه أحمد الملا م قلال كملا الصنلاف على هت
ق م عي رمضلان قيلا قو هر عت وإذا وأصنلاف، أنمواع " أي ألموان ذلك في قلال: " نظر
لنععه وجععدت الر ض م ن الخلارج إلى قله فععي ألععموان ذو أ لك فععي ألععموان وذو يشعع

قعه قفه أنموا للمو دبي ن ملا وأصنلا لر هح هم قمض ومتموسععط و هععمو ممععلا ذلععك وغيععر وحععلا
لن إذا الخير وهذا معلمو م، عمل  النععمواع.. دبلاللموان المراد قلنلا: إ لمععلا أيشعع إذا قم
لن لر وقد الشكل، اختلف دبلاللموان المراد قلنلا: إ لنه قلاعععدة علينععلا م للمععلا دبععأ ك

عمل المعنى كلان قب في أيش لن أولى؛ كلان التفسير دبلا لم اليشمل ل هع الخععص ي
عر ه قف وغي لص. قلال:  دبخل عخ رفا((ال مم ن ألكو انها  مختل مل و لد  الجبمما قد )) أجمم

يي ن استئنلافي،ة جمل،ة هذ ه عب عل فياهععلا وجل عز الله هي لضععلا قععدرته كمعلا ق،ة أي دبلالنسعب
لر ض قتاهلا، لل قدد  الجبال  وم ن((قلال:  وطبقلا هع)) أج لدة  جمعع ء ق هجعع قريعع فععي عط
قل عب قر ه الج قم ن وغي عدد الجبلال "  رطرق يعني هج ليء يعنععي ال قبه يشعع هرق يشعع رطعع ال

قفه ق،ة ع ن لختل لي قق عبل دب ء ف وهمو الج قلعع عت ليعع،ة فععي ومختلعع ف اللععمون فععي مخ قه الملا
لضلا، عملا الن الجبلال دبعض نرى نح ن أي لي قس قتح إذا ول قئه فععي نععرى الجبل هف أثنععلا

لطلا ليعع،ة تكععمون وقععد حمععراء تكععمون وقد سموداء تكمون قد هخطمو ين تكععمون وقععد هدب
عضلاء لي قاهم دب لطلا فيه نجد أننلا الم قل ف خطمو ليعع،ة تخلا قق عدد هععذ ه الجبععل، دب هجعع الععتي ال
عرهلا هناهلا أيضلا تختل ف فلالجبلال هنلا، وجل عز الله ذك فععي الختلف وهععذ ه ألموا
ليعع،ة فععي الختلف يعنععي اللععمون قه هة ليععس والحقيقعع،ة، الملا عصععلا السععموداء الح

عاهاهلا ملا أو الحمراء أو البيضلاء كلالحصلاة لد ل دبل اللمون في يخلالفاهلا مملا أيشب هدبعع
ءف هنلاك يكمون أن عع،ة في اختل قبي هف كلان كملا الحصلاة هذ ه ط عرات اختل عمعع لث ال
قناهلا في قفاهلا على يدل ألموا قماهلا في اختل قتاهلا، وفي طعمو لي قه ءد ملا عد هجعع ءض قلال:  قدبيعع

ءر لم هح عر و عك ءض أن المتموقع م ن وحمر) وكلان (دبيض وجل عز الله ذ يقععمول: دبيعع
ق،ة في المعروف همو هذا لن وسمود؛ عل عدب عقلا عدبل أن البيلا ض هم عقلا عمواد، هي لسعع لكنععه دبلال

لمر؛ هح لن قلال: و عر ل هب الحم رسمود، قم ن البيلا ض إلى أقر عكر ال لذ هت قله: في وس قمو
عدد سمود) هذ ه (وغرادبيب هج لمععر دبيععض ال هح " ونحعع ن المخؤلعع ف: وصععفر قععلال و
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هزرق نقمول ردبملا لضلا: و قر أي هه اللععموان قم ن ذلك وغي لر لععم وجععل عععز فععلالل هك لذ يعع
لصر اللموني ن هذي ن عح قثيل، سبيل على همو وإنملا لل لم  ))  جدد((قلال:  الت

لف لدة)) ألكو انها (( مختل يشعع لع ف  دبلال لضعع عر " هنععلا وال لسعع اللععموان المخؤلعع ف ف
لي،ة دبملاذا؟ قه لل دبلالملا لي،ة؛ اليشكلال؟ و قه والضع ف: ولععم قلال:" الشدة لنه دبلالملا

لل هق لفععلا قلنععلا كمععلا اللععموان حععلال كععل على وأدبيض، أحمر همو اللي دبلاللمون ي آن
عل ق لط لنلا، النمواع على هت قتلف هععذا طيب أحيلا عموان فععي الخ للعع عجععلار أ عبععلال أح قج ال

علف قت لخ عموان في كلال عملار. أل يث ال
لب(( مبي ء ف)) سكود  وغر ا لط عع عدد على   ءر أي هج لسععمواد يشععديدة هصخمو يقععلال ال

هد عمو لس لرا: أ قدبيب كثي هل غر عقلا هي ءب و قدبي لل: غر عمود قلي قدبيب أس عرا عغ غردبيععب، جمععع " ال
هد والغردبيب عضى وكلان السمواد يشدي قتيب همقت صد أن التر هسععمو عقلال: و غرادبيععب هي

ل ن لد م تعلالى الله ولك هب ق قدبي ععم هذا فعلى هسمود، قلال: غرا هضعاهم عز لن دبع فععي أ
لملا الكل م لرا، تقدي هضاهم: دبل وقلال وتأخي قتيبه على همو دبع قديم فيععه ليس تر تقعع
لي ن وتعلالى سبحلانه الله ولك ن وتأخير قديد السمود دب لشعع لسععمواد ال عيععلان قبععل ال عدب
عل ق لط لضلا هذا السمواد، هم عهد أي عشلا لل هم عهد؟ غير و عشلا قجد هم هرق الجبععلال في ن هطعع

قري ق يعني لط لط أو كلال عخ عمود كلال لس لصلا أ قل قبه وإلى خلا ء ق جلان عيععض طري أحمععر أو أدب
عبه ملا أو رل ذلك أيش ءل هذا ك عرة علععى دلي لد  وغر ابيب(( وجععل، عععز اللععه هقعع

قجد  نعم،)) سكود ه ن فن لن نح قتلف هععمو الجبلال في الختلف هذا أ فععي كععلالخ
 الثمرات

هه الفموائد قم ن الي،ة هذ ه في لنععه على التنبي لكععر أن للنسععلان ينبغععي أ عف فععي يت
ق ق لل قله:  وجل عز الله خ لن))  الله أن تر  ألم((لقمو قرير، هذا  فإ والتقرير تق

عر أن دبعد إل يكمون ل هظ لرر ين عق عر فيملا الم ير لر حتى دبه هق قق قرف. دبه هي عت ويع
قم ن هن الكريم،ة الي،ة فموائد و قته وجل عز الله قدرة دبيلا قتععه وحكم وذلععك ورحم

عزال ءة ففيععه السملاء قم ن الملاء دبإن عر هء هععذا ينععزل أن عظيمعع،ة هقععد الععذي المععلا
لرا يكمون عحلا لنلا قدب يمر أحيلا عد لر ملا هي هف البنعلاء م ن عليه عم قر عتع لج ه معع الراضعي وي لن أ
قزل هقه الذي الرقي ق السحلاب هذا قم ن ين قر قئرة تخت قهد، كملا الطلا عشلا لزق هن عم ويت

رر عندملا هم عنلاء دبلالجبلال ي قب عه وملا ودبلال عب ه ه هذ ه منه تنزل ذلك أيش قظيمعع،ة، الميلا الع
ه م هذا ه م القدرة، تملا النلافع،ة الثلار قم ن المطر هذا قم ن يحصل ملا الرحم،ة تملا

قعبلاد، عم،ة تملا م لل لك قح لن ال قزل المطر هذا ل عمل حتى أعلى قم ن ين المرتفععع يشعع
عض قف عخ ليلا يمشي كلان ولمو الر ض قم ن والمن عن كلالناهلار مش قمعع ن السععفل لكععلا

عوى الر ض لر عرق، دبل دبلالملاء عي لغ لمععلا ي ءء، هيصععيبه فل العلععى وأ قمعع ن وهععذا يشععي
عم،ة تملا م لنه وجل عز الله حك فموق. قم ن ينزل أ
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هت الكريم،ة الي،ة فموائد وم ن قنا((لقموله:  السبلاب؛ إثبلا دج فت به  فأخر ثمر ا
لن)) هت اليعع،ة ففععي للسععببي،ة، هنلا البلاء  فإ لن السععبلاب إثبععلا عأ سععبحلانه اللععه و

عرن قد وتعلالى عء ق قدباهلا اليشيلا ق م قم ن وهذا دبأسبلا قته تملا عم هكمون أن حك عبلاب ت الس
عبلات لب عملات، والمس قز عتل قرج أن علععى قععلادر اللععه أن المعلععمو م قمعع ن هم لخعع هععذ ه هي

ععل قد ولك ن عملاء دبدون الثمرات لبلا. يشيء لكل عج سب
قم ن هن الكريم،ة الي،ة فموائد و قة دبيلا عر لد الثمععرات هععذ ه دبععإخراج وجععل عز الله هق

عف،ة قل عت لخ لناهلا مع اللموان الم عقى واحدة أر ض في أ لس هت عء و هر واحد، دبملا لععك ويظاهعع
ليلا ذلك قل عت إذا ج لر ههمور إلى نظ رز قجد كي ف ال مععع دبيناهععلا العجيب الختلف هذا ت
لناهلا عقى أ لس واحد. دبملاء هت

قم ن قف في الحكم،ة الكريم،ة الي،ة فموائد و كععلانت لمو لن الثمرات؛ هذ ه اختل
هتاهلا الثمرات هذ ه لل واحعدة طبيع عمع هصعل ولعم مناهعلا النعلاس عل هل لاهعم يح كمعلا

لذة، لل لت فإذا ال عف عصل اختل هل ح عد م اللذة كملا علل وع عم،ة. الم عسآ وال
قم ن لضلا الكريم،ة الي،ة فموائد و هن أي قتععه ورحمتععه وجععل عز الله قدرة دبيلا وحكم
عدد قم ن الجبلال في نرى فيملا هج ءل هذا لن المختلف،ة؛ ال حيث القدرة على دلي
عل عع لن الحكم،ة؛ على ودليل هذا، دبي ن هذا ج قن في ملا أن الغلالب ل هععذ ه دبطمو

هن الجبلال قدن يكمو عدة معلا قفي لل ق الرحمعع،ة دبيععلان كذلك للنسلان، هم عاع دبععلالخ دبإيععد
هطمون في اليشيلاء هذ ه الجبلال. هذ ه هدب
قم ن لضلا الكريم،ة الي،ة فموائد و هن أي ععععل أنععه حيععث وجععل عععز الله قدرة دبيلا لج ي
عمواد فياهلا الجبلال دبعض لس قلص، ال هل يكمون  وقد... الخلا رله الجب لنلا أسمود، ك وأحيلا
لل نرى قبه وإلى أسمود جب لل جلان رله فاهذا أدبيض، جب ق م قم ن ك قة تملا عر لد قه قعع عععز اللعع

وجل.
قم ن هب ملا الي،ة فموائد و لت عر عت عظععر على عي العتبععلار قمعع ن الخلموقععلات هععذ ه فععي الن

علل لد قت هنه ملا على دباهلا والس لم عض عت قت قم ن ت قه صفلا عنه الل عحلا  وتعلالى سب
عل ثم مم ن((وجل:  عز الله قلا مس  و ذب  النمما قو ا مد مم و المم لف و النعمما ملمم قت دخ أم

أنه دلكو ا منما كذلك قأ قش ى إ دخ قه قي مده مم ن  الل قبا أء مع قممما قل أع من  ال قه إ لز  اللمم قعزيمم
لر أفكو هجمل،ة)) قغ قم ن   ء ف والنعععلا م والععدواب النععلاس (و هجملعع،ة مختلعع ألععموانه) 
ع م خبريعع،ة يد هنه) فلاعععل المبتععدأ، علععى الخععبر فياهععلا هقعع لن (مختلعع ف)؛ و(ألععموا

هم فلاعل (مختل ف) اسم عمععل الفلاعل واس عمععل يع قلععه، ع لع هله: (كععذلك) قف وقععمو
قله: (مختل ف) يعني صف،ة ء ف لقمو قلعع لختلف همخت قكععر، عمععلا كععلا  إنما(( وقععموله هذ

عل قمعع ن مكمونعع،ة أيضععلا جملعع،ة  هععي))  العلماء عباده م ن  الله يخش ى فععع
هعمول وفلاعل لصر، وفياهلا دبه ومف هقه عح من(( وجمل،ة (إنملا)، وطري عزيز  الله  إ
عملا  كلالتعليل)) غفكور تعععلالى: اللععه قععلال اللععه، يشععلاء إن سيأتي كملا قبلاهلا قل
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مم ن(( لنلاس)) و النعام و الدو اب  الناس  و عشر، ههم  ال عب هلاهلا ال قلالموا: وأص
عنلاس لناهلا هأ قت ولك عف قذ لفلا الاهمزة هح قة تخفي لت كملا الستعملال قلكثر عف قذ لر قم ن هح عيشعع
لر وأصلاهملا وخير، عيش عير، أ لخ عأ عفت و قذ هح لضلا و قل علععى اللععه قم ن أي عر قععمو قمعع ن كععثي
هلاهلا اللغ،ة علملاء عد م، دبنععمو دبلالنلاس والمراد يكمون: الله، وأص رمموا آ هسعع دبععذلك؛ و

لنه هس ل عن هضاهم يأ عل ق دادب،ة قلال: (الدواب) جمع دبعض، إلى دبع لط هت قة على و لد قععع
عل ق معلاني لط لب ملا كل على هت قله:  في كملا الر ض على عد خلممق  و الله((قمو

فإ ة كل مب فإ ة مممم ن  وما((تعععلالى:  قععموله فععي  وكمععلا)) ماء مم ن د ا مبمم فممي د ا
أقها  الله عل ى إل  الرض عمل)) رز لل  يشعع لب مععلا هكعع قمعع ن الر ض علععى د
عرات وحيموان إنسلان عش قر وح ه ق ذلك، وغي لب مععلا علععى الدادبعع،ة وتطل هد علععى عيعع
قنه ليلات، مثل دبط عح ه ق ال عل لدب،ة وتط قت على الدا عدبع ذوا عملار، الر قح المععراد فمععلا كلال

هد الي،ة؟ هذ ه دباهلا ععععلا م، النلاس عدا ملا دباهلا نقمول: المرا عمل والن مععلا كععل فتشعع
لب لنلاس إل الر ض على عد عمععلاذا فععإن والنعععلا م، ال قل هلاهععلا ل قلععت:  يشععلامل،ة تجع

عتجعل ق ف دبلاب قم ن هذا و ل ص على العلا م عط لععع(النععلاس) ومعع ن دبلالنسععب،ة الخلا
ل ص عط ف دبلاب لنه انتبه لع(النعلا م)؟ دبلالنسب،ة العلا م على الخلا قلائل: قلال لمو ل

لب المراد عوا عد رل دبلال لب ملا ك لناهلا الر ض على عد لت لك عف قط دبلاب قم ن النلاس على هع
ق ف لط ل م عع قت الخلا ص، على العلا عف قط هع ه م و ق ف دبلاب قم ن علياهلا النعلا الخععلا ص عط

ل ن ممك ن قلنلا: هذا العلا م، على ه ه التقسيم لك هد قع لب لب المععراد فيكععمون هي دبلالععدوا
هع ملا دبلالنعلا م والمراد والنعلا م، النلاس ععدا ملا قف اللععه قععلال كمععلا دبه النلاس ينت

 وقععلال)) تركبممكون ممما و النعممام  الفلممك ممم ن لذكم  وجعل((تعلالى: 
دم((تعلالى:  قل قو قأ دو ا   قر منا قي قنا قأ دق قل دم قخ أه مما قل دت مم قل مم قنا قع مدي دي رما قأ قعا دن دم قأ أهمم قف

قها قن قل أذككو مل قهمما*  قما قنا دل مل قذ دم قو أهمم قهمما قل دن مم دم قف أه أب أكممكو قهمما قر دن مم قن قو ألكو أك دأ * قيمم
دم أهمم قل قهمما قو أع مفي مف قنمما أب قم مر قشمما قم قفل قو قن قأ أرو أذك دشمم المععراد  فيكععمون)) قي
هع ملا ايش؟ هنلا دبلالنعلا م قف عت هيمور والغنم والبقر كلالدبل دبه النلاس ين رط الحلل وال

ذلك. وغير
ء ف همختلع هنه ((  ء ف )) طيعب كعذلك ألعموا دبعلاللمون المعراد ألعموانه) هعل (مختلع

يصن ف أو الشكل عمل، أيضلا؟ ال لل فلالنلاس يش هناهم تختل ف مث أدبيععض هععذا ألععموا
عمعر وهعذا أسعمود وهذا هف ذلعك دبيع ن وهعذا أح تختل ف ظعلاهر، اللعمون واختل

هساهم لضلا أجنلا وهذا أحم ق هذا جلاهل، وهذا علالم هذا أنثى، وهذ ه ذكر هذا أي
قليم، ققس، هذا وعلى ح هناهلا تختل ف كذلك الدواب ف ه ف الشكل في ألموا قل عت وتخ

هعاهلا أصنلافاهلا قذي مناهلا وأنموا لخؤ لر ومناهلا الم عضلا قفع، ومناهلا ال ليععس مععلا ومناهععلا النععلا
رر قذي، ول نلافع ول دبضلا لخؤ ه،ة فاهعي م ععع لر ومناهعلا النععلافع أصععنلاف: مناهععلا أردب الضعلا
قذي ومناهلا لر، ل ولك ن المخؤ هض ليلا ليس ملا ومناهلا ي قذ لرا، ول مخؤ هل ضععلا النععلافع: مثععلا
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لر: الحيععلات ومثلال النعلا م، علاع والعقععلارب الضلا يسععب عاهاهلا، ومععلا وال ومثععلال أيشععب
قصر هفسععلاء المخؤذي: الصرا هجعلن والخن همموس ذلععك، أيشععبه ومععلا وال قععد النععلا

عذ ليس ملا ومثلال عضلار، يكمون لمل ضلار ول دبمخؤ لن هر ه ال لضععلا وغي الععدواب قمعع ن أي
عرى... نشموفاهلا التي الكثيرة لرا  ونع لل ليسععت الجعمو فععي تطيععر طيعمو لل حل مث
هضر، ل ولكناهلا هله:  طيب ت الثمععلار المخؤلعع ف: كععلاختلف  قلال))  كذلك((وقمو

عر والجبلال عقلات في الختلف " فصلا لل تعلالى الله مخلمو عمععلا للحيععموان يشلام قل و
هع قف قرهلا الثملار قم ن الحيموان دبه ينت قت وغي قلطبقلا عبلال الر ض و قج  كلال

لمععلا))  العلممماء عبمماده ممم ن  الله يخش ى  إنما((تعلالى:  قلال ثم قل عر   عكعع عذ
رل ملا وفياهلا الصنلاف هذ ه هد قته فعي وجعل عععز اللعه كمععلال على ي العتي صععفلا

هناهلا لم عض لي ن المذكمورة الصنلاف هذ ه تت لن عدب قلم أ عشى الذي همو دبذلك العلا الله يخ
أء عباده مم ن  الله يخش ى  إنما((فقلال:  عشى ل  يعني))  العلما اللععه يخ

عي،ة العلملاء، إل لش على هي والخ عت إن أو الخموف، أع لموف فقععل: هععي يشععئ الخعع
ري قنعع للععم، علععى المب قع هف قععلال: هععي ودبعضععاهم ال لي الخععمو قنعع لب قم علععى الم عظعع قع

هخموف قنع ول المـ عت عن أن يم هكمو لموف هي الخشي،ة عت يل فععي الخ قع كعع الثلثعع،ة النععموا
على هي يعني قنععي الخععموف أو الخععموف أنمواع أع الخععموف أو العلععم علععى المب

عظم على المبني هخموف، قع لرد الخععموف أملا الم عج عي،ة ععع ن المـعع لشعع عخ قععد فاهععمو ال
هن لاهل ع ن يكمو هف عج عخلا لنه يشيء قم ن النسلان ي ءل ل قه لل دبه، جلا لل فليس وإ أن أه
عف عخلا  منه هي

11


